
CPS-studiedag: Onbekend maakt onbemind? Het 
potentieel van criminologisch-psychologische 
inzichten bij de opsporing en vervolging van 
misdrijven 

 

Praktische informatie 

Datum: dinsdag 20 december 2022 

Locatie: RAC, Brussel 

Piloot: Lore Mergaerts 

Studielijn: politionele bevoegdheden 

Werkgroep: Sigrid Noelanders, Carla Verbandt, An Crabbé en Lore Mergaerts 

Dagvoorzitter: Lore Mergaerts 

Doelgroep: deze studiedag is gericht op alle leden van de geïntegreerde politie, magistratuur, 
advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten, alsook academici en studenten  

Kostprijs: 85 euro per deelnemer, inclusief documentatiemap, catering (10 % korting voor 
structurele partners van het CPS) 

 

Inleidende tekst 

De opsporing van daders van misdrijven en hoe met hen moet worden omgegaan eens ze in 
beeld zijn, kan voor de nodige uitdagingen zorgen. Soms zit het onderzoek vast. Soms weet je 
niet goed hoe aan dat moeilijke verhoor te beginnen. Soms zoek je aanknopingspunten voor 
nader onderzoek, om een dader in beeld te krijgen. Of hoe schat je in of iemand daadwerkelijk 
zal overgaan tot een (gewelddadig) delict?  

Intussen is er zowel binnen de politie als in de wetenschap heel wat expertise en kennis 
voorhanden die kan worden ingezet in dergelijke situaties. Zo bestaat de dienst 
Gedragswetenschappen, die onder de directie van de Technische en Wetenschappelijke 
politie  (DJT) valt, inmiddels ruim 20 jaar. Tot op heden benut echter slechts de helft van de 
Belgische politiezones de expertise en kennis die deze dienst in huis heeft. Het potentieel van 
criminologisch-psychologische inzichten bij de opheldering van misdrijven is niet bij iedereen 
bekend en blijft dan ook binnen het politielandschap nog wat onderbenut. 

Tijdens de studiedag zal vanuit verschillende invalshoeken worden gereflecteerd op wat 
criminologisch-psychologische inzichten kunnen bijdragen tot de opheldering van misdrijven 
en hoe deze in concrete situaties kunnen worden ingezet. 
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Programma 

9u00 – 9u30: Onthaal en registratie 

9u30 – 9u45: Inleiding en achtergrond. Criminologisch-psychologische inzichten als 
potentiële katalysator voor de opheldering en vervolging van misdrijven 
Inleiding door de dagvoorzitter 

9u45 – 10u00: Criminologisch-psychologische expertise binnen de directie van de Technische 
en Wetenschappelijke politie (DJT): een voorstelling van het organigram DJT en de dienst  
Gedragsanalyse (GAC) 
HCP Sabien Gauquie, Directeur DJT 

10u00 – 10u45: Bijstand en advies in het kader van (complexe) verhoren 

10u00 – 10u30: De psychologie van het verhoor: een reflectie op de aanpak van een verhoor 
en het verhoren van personen met psychische problematieken 
Dr. Lore Mergaerts, postdoctoraal wetenschappelijk medewerker KU Leuven 

10u30 – 10u45: Koffiepauze 

10u45 – 11u30: Toelichting bij bijstand verhoor in het algemeen en bij kwetsbare personen 
in het bijzonder 
Sigrid Noelanders / Carla Verbandt, gedragsanalisten Dienst Gedragswetenschappen  

11u30 – 12u00: Het verhoor van psychisch kwetsbare verdachten: een reflectie en 
getuigenis vanuit de praktijk 
CP Gert Vanhees, PZ LRH en IPA Michele Nelen, PZ Waasland Noord 

12u00 – 12u15: Q&A 

12u15 – 12u30: Prijsuitreiking 11e CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk 
(academiejaar 2020-2021) 

12u30-13u15: Middagpauze 

13u15 – 14u00: Gedragsprofilering met het oog op de opsporing van daders (reductie van 
het aantal verdachten en/of onderzoeksprioriteiten bepalen) 
An Crabbé, gedragsanaliste Dienst Gedragswetenschappen 

14u00 – 14u30: Gedragsprofilering in de praktijk: een illustratie 
HINP Johan Schreurs en INP Guy Bosch, FGP Limburg 

14u30 – 15u00: Q&A 

14u45 – 15u00: Koffiepauze 

15u00 – 15u45: Dreigingsanalyse: risico-inschatting ter preventie van (gewelddadige) 
delicten met eventueel daderprofiel  
Carla Verbandt, gedragsanaliste Dienst Gedragswetenschappen en Bjorn Decavele, 
psycholoog bij DSU 



15u45 – 16u15: Dreigingsanalyse in de praktijk 
INP Geert Vandervelden, DJSOC 

16u15 – 16u30: Q&A 

16u30 – 16u45: Gedragsanalyse als verborgen nuttige toolbox bij politionele onderzoeken 
Afronding door de dagvoorzitter 

16u45: Einde en netwerkdrink 

 

Locatie 

Deze studiedag zal plaatsvinden in het auditorium van het Huis van het Nederlands te 
Brussel 

Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel 

 Tram: het Huis van het Nederlands ligt vlakbij halte Anneessens 
 Trein: het Huis van het Nederlands ligt op 15 minuten stappen van Centraal Station 
 Auto: Parking Panorama ligt in de Van Helmontstraat 19, 1000 Brussel 

 

Info en inschrijven 

https://www.policingandsecurity.be/activity/studiedag-onbekend-maakt-onbemind-het-
potentieel-van-criminologisch-psychologische-inzichten-bij-de-opsporing-en-vervolging-van-
misdrijven/  

 

 

 

 Contactgegevens: 

Centre for Policing and Security vzw 

Contactpersoon: Nathalie Roegiers 

Kantooradres: Driekoningenplein 20, 9820 Merelbeke 

Tel: 0032 476 20 29 40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429  

Bank: BNP Paribas Fortis NV 

Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB 
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